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ПІДВИД КРЕДИТУ 20. БІЗНЕС ПЛАТІЖ 

ТИП КРЕДИТУ відновлювальна кредитна лінія 

ОСОБЛИВОСТІ 

видача кредиту здійснюється в межах певного ліміту встановленого 

у договорі однією сумою або частинами (траншами). При 

частковому або повному погашенні кредиту позичальник може 

повторно отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом 

строку дії договору та на його умовах. 

1) умови формування графіку при кредитуванні до 50 000: 

фіксована сума платежу може встановлюватись у розмірі 10% 

від суми кредиту, при цьому решта залишку заборгованості за 

кредитом та нарахованими за його користування процентами 

сплачуються останнім платежем згідно із обумовленим 

сторонами графіком; 

2) умови формування графіку при кредитуванні від 50 001: 

12 місяців – фіксована сума платежу може встановлюватись у 

розмірі 8,3% від суми кредиту; 24 місяці – фіксована сума 

платежу може встановлюватись у розмірі 5% від суми кредиту; 

36 місяців – фіксована сума платежу може встановлюватись у 

розмірі 4% від суми кредиту, при цьому решта залишку 

заборгованості за кредитом та нарахованими за його 

користування процентами сплачуються останнім платежем 

згідно із обумовленим сторонами графіком; 

ВИМОГИ ДО 

ПОЗИЧАЛЬНИКА 

фізичні особи-підприємці, члени кредитної спілки – власники 

приватних підприємств 

СУМА КРЕДИТУ (грн.) від 10 000 до 500 000 

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ 
при сумі кредиту від 10 000 до 50 000 – 12 місяців 

при сумі кредиту від 50 001 до 500 000 – 12, 24, 36 місяців 

МЕТА ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ 

не споживчі потреби - на розвиток підприємницької діяльності 

(бізнесу), поповнення обігових коштів, закупівлю 

товару/робіт/послуг виключно для потреб підприємницької 

діяльності тощо 

ПОРЯДОК НАДАННЯ 

КРЕДИТУ 

готівкою через касу спілки або шляхом безготівкового 

перерахування на рахунок позичальника згідно його заяви 

ТИП ПРОЦЕНТНОЇ 

СТАВКИ 
фіксована 

РІЧНА ПРОЦЕНТНА 

СТАВКА 

при сумі кредиту від 10 000 до 30 000 - 58% 

при сумі кредиту від 30 001 до 50 000 - 45% 

при сумі кредиту від 50 001 до 500 000 - 37% 

УМОВИ НАРАХУВАННЯ 

ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ 

процентна ставка нараховується на залишок основної суми по 

кредиту 

ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

при сумі від 10 000 до 30 000 - порука не менш ніж 1 (однієї) особи, 

інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством 

України 



при сумі від 30 001 до 50 000 - порука не менш ніж 2 (трьох) осіб, 

інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством 

України 

при сумі від 50 001 до 120 000 - порука не менш ніж 3 (трьох) осіб, 

інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством 

України 

при сумі від 50 001 до 500 000 - рухоме та/або нерухоме майно, 

інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством 

України 

ВИМОГИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

для рухомого: транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, 

обладнання; 

для нерухомого майна: введена в експлуатацію житлова та/або 

комерційна нерухомість (квартири, житлові будинки із земельними 

ділянками, комерційні приміщення), земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення 

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
узгодження сторонами заставної (договірної) вартості предмета 

забезпечення, без залучення суб’єктів оціночної діяльності 

НЕОБХІДНІСТЬ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ 

ЩОДО СУПРОВІДНИХ 

ПОСЛУГ ТРЕТІХ ОСІБ, 

ЯКІ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ, ПЕРЕЛІК ОСІБ, 

ЯКИХ КРЕДИТОДАВЕЦЬ 

ВИЗНАЧИВ ДЛЯ 

НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ 

ПОСЛУГ (ЗА НАЯВНОСТІ) 

необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх 

осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких 

кредитодавець визначив для надання відповідних послуг – відсутні, 

окрім випадків: нотаріального посвідчення договорів забезпечення, 

у випадках, передбачених чинним законодавством України. Оплата 

послуг нотаріуса та усіх необхідних платежів (зборів) щодо 

реєстрації будь-якого обтяження/зняття обтяження – здійснюється 

позичальником. 

Вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно такими 

особами. 

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ 

КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ 

ПРОЦЕНТІВ 

щомісячна сплата процентів і щомісячна сплата основної суми 

кредиту у розмірі, погодженому між позичальником та кредитною 

спілкою. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться від 

залишку суми кредиту (індивідуальний графік) 

ПОРЯДОК 

ДОСТРОКОВОГО 

ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ 

позичальник має право в будь-який час повністю або частково 

достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми 

періодичних платежів 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ(за 

фактичної наявності у 

позичальника) 

− виписка/витяг з ЄДР щодо реєстрації суб’єкта господарювання; 

− податкова декларація та/або інша податкова звітність в залежності 

від системи оподаткування; 

− виписка з банківського рахунку суб’єкта господарювання (не 

менш ніж за 6 останніх місяців) щодо наявності/руху обігових 

грошових коштів, інших грошових надходжень тощо; 

− документи, що підтверджують наявність у суб’єкта 

господарювання рухомого та/або нерухомого майна, засобів 

виробництва, товару, наявність відповідних обсягів 

виробництва/продажу/закупівлі товарів/робіт/послуг, що 

стосуються підприємницької діяльності; 

− документи щодо предмета застави/іпотеки; 

− інші документи (після консультації в кредитній спілці). 

 


